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Драматична
смяна на
местата
Режисьорът Мартин Макариев смени любовницата си
ЕЛЕНА ПЕТРОВА с ЛУИЗА ГРИГОРОВА, заради което
двете актриси не могат да се понасят и си обявиха война
Story
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актьорската
гилдия не е новина, ако някой мъж сменя
една след друга
свои колежки в
леглото си и в
повечето пъти
това не е повод
за драма за някоя от страните. Но
случаят с двете известни красавици
на родното кино и театър – Елена
Петрова и Луиза Григорова, съпернички за сърцето на режисьора Мартин Мартин Макариев, се разви по
различен сценарий. В разкритието
на любовната сага бяха поставени
на карта две семейства – на Елена и съпруга й, гръцкият бизнесмен
Аристотелис Фотилас, с когото имат
близнаци, и на Макариев и жена му
Кремена, с която имат малък син.
Единствената свободна беше Луиза,
която използва това като предимство
добре да изиграе картите си и да се
пребори да остане единствената, поне
засега, в сърцето на фаталния режисьор.

Преди няколко години Елена Петрова първа беше изловена от папараци в обятията му, от което последва
мегаскандал, който й костваше раздяла със заможния й съпруг, оставане
сама с децата, драстично свиване на
месечния й бюджет и дълго време
чистене на имидж. Елена сигурно се
е надявала да продължи живота си с
новата си любов, но това не се случи.
Макариев не само не се раздели със
съпругата си, ами си хвана нова любовница – Луиза. Дали решението да
се разделят е било негово, или Елена
сама е прозряла, че нещата помежду
им вече не вървят, не е съвсем ясно,
и към момента двамата пазят добрия
тон един към друг. Но тази, която я
замести в леглото му се превърнала в обект на най-черната й омраза, твърдят от гилдията. Петрова не
можела да преглътне, че е заменена
с по-млада жена, както и че оттук
насетне Луиза ще е фаворитка за ролите в проектите на Макариев, точно
както беше тя преди. Освен това наскоро Макариев се раздели с жена си
и официализира връзката си с Луиза
– нещо, което за няколкото години,
през които беше с Елена, не направи за нея, въпреки че тя се раздели с
мъжа си. Бясна от ревност, хубавата
Елена правела всичко възможно да
прецака професионално съперницата
Story
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Елена и Макариев
бяха влюбени, но
той не напусна
заради нея жена си

си, защото
знаела за
големите й
амбиции да
продълкато актриса.
Казват, че
чувствата
били взаимни – Луиза не
пропускала повод да се надсмее
на всеослушание над
бившата любовница на
гаджето си, засягайки най-вече
актьорския й талант, който неведнъж
е бил поставян под въпрос от критици и част от зрителската аудитория.
Дали Макариев е застъпил във времето двете си любовници, криейки
в началото от Елена за новата си
тръпка? И дали на Луиза й се е наложило да положи доста усилия, за
да спечели Мартин само за себе си?
Най-вероятно е така, заради събитията, които Story проследи по разкази
на очевидци и наличните факти във
времето.

През 2010 г. Макариев и Елена бяха
уловени от папараци да се натискат
в кола пред Народния театър, след
което, вече навън, впиха устни в
страстна целувка. Тогава режисьорът,
който не е особено известен на ши-

роката публика,
беше разпознат
като оператор
от bTV, на
име Светлин.
Всички медии гърмяха с
разкритието и,
логично, това
доведе до раздялата на Елена
с мъжа й, който
е известен бизнесмен в България. Фотилас остави на невярната си
жена луксозното им жилище в южен
квартал на София, за да гледа там
децата, а другото беше ипотекирано.
Макар да се говори, че двамата нямат развод, Елена получавала солидна издръжка от бащата на децата си,
с която ремонтирала и жилището.
Но била далеч от начина на живот,
с който била свикнала. Освен това
публичното й уличаване в изневяра,
сътресението от раздялата и преобръщането на живота й се отразиха на
нервите й, заради което къдрокосата
актриса все по-често беше виждана
да надига чашката. Петрова беше
хваната и веднъж да шофира във
видимо нетрезво състояние. Вместо
обаче да се опре морално на новата си любов, Елена остана в безтегловност. Макариев й даде главната

Звезди

Започва войната на
титаните
МАДОНА и ГАЙ РИЧИ отново влизат в

съда в ожесточена борба на живот и смърт за
попечителството на сина им Роко

К

огато през 2008 г. Гай
Ричи и Мадона се разведоха след близо 8-годишен
брак, всички очакваха
озлобена съдебна битка
за делба на състояние и
имущество. И ако тогава двамата се
разбраха без излишен шум по финансовите въпроси, то не така тихо
и кротко ще премине съдебното дело
за попечителството на биологичния
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им син Роко, което е насрочено за
февруари. При кого ще живее 15-годишният им син е въпросът, по който
очевидно бившите съпрузи няма да
си стиснат ръцете по мирен път, особено след като Роко избяга от майка
си и пожела да живее с баща си и
втората му съпруга Джеки Ейнсли
във Великобритания. Именно с режисьора и новото му семейство - Ричи
има 3 деца от настоящата си съпруга,

Роко посрещнал коледните и новогодишните празници.
Как се стигна дотук? В навечерието на коледните празници изненадващо младежът си събрал багажа,
напускайки дома на Мадона в Ню
Йорк, и отлетял за Англия при Гай
Ричи.

Според британската преса тийнейджърът се уморил от начина на
живот, който водела майка му - подготовката и есенните турнета на попзвездата в САЩ и Канада продължиха
няколко месеца и Роко обикалял държавите с нея и помагал в бекстейджа.
За младежа това било само черешка-

Звезди

Джордже все по-често
може да бъде срещнат
В България, но вече не
като милионер

Съпругът на Мис
България 1998

НАТАЛИЯ ГУРКОВА

е бил разследван за
измами, баща му е убит
заради него, твърдят
медиите в ЮАР

Н

аричат я „Мис България
на всички времена“. Безспорно красива и привличаща светско внимание,
личният й живот се превръща в любимата дъвка
на клюкарите, още от мига, в който
се окичва с короната на най-красивата българка през 1998 година.

Но онова, което генерира още повече любопитството, е бракът й
с черногорския бизнесмен Джордже
Михалевич през 2009 година. Две церемонии, пищни тържества, приказни
клетви във вярност... Така започнаха
щастливите мигове за Наталия. Но
още тогава пипалата на сянката за
произхода на парите на Михалевич
бяха оплели нишката си. За да може
само няколко години по-късно, през
2013-а, да тръгне следният слух. Съпругът на Наталия Гуркова обеднявал
с всеки изминат ден. Това била причината „Мис България“ 1998 г. да се
Story
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Мъжът є
крие злокобна
тайна

Звезди
Бившата годеница на
ДЕЯН ДОНКОВ –

КРИСТИНА МИЛЕВА

е бременна в деветия
месец, РАДИНА
КЪРДЖИЛОВА също
чака първото си
дете от актьора

Д

ве жени, свързани с Деян
Донков – бившата и настоящата му, чакат деца.
Докато моделът Кристина Милева сама се похвали с напредналата си
бременност в социалните мрежи с
черно-бяла арт снимка, актрисата Радина Кърджилова засега не е потвърдила слуха, че ще има бебе от колегата си. Но го направи баща й. Актрисата е в четвъртия месец и даже
вече знае пола на детето – момче.
Като разбрала радостната новина, Радина постепенно намалила участията
си в театъра. Спряла алкохола, само
от време на време си позволявала по
някоя цигара, не ходела по купони
и избягвала светските събития. Деян

МЕЖДУ
ДВЕ БЕБЕТА
сякаш се притеснявал повече от бъдещата майка, грижел се за нея и
скандалите помежду им вече били в
миналото.

По примера на
много известни дами Милева се снима
гола в последния месец на
бременността
Story
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С две бебета на любими жени 2016а ще е много специална за Донков.
Той никога не е криел, че Кристина,
с която бяха сгодени, ще остане важна за него. Те продължиха да поддържат близки приятелски отношения
и след раздялата си, дотолкова, че в
началото на връзката си с Деян Ра-

дина не можеше да скри ревността
от бившата му годеница. Вероятно
актьорът ще е много щастлив, когато детето на Кристина дойде на
бял свят, въпреки че е от друг мъж.
За собствено си дете от Радина пък
възторгът не подлежи на обсъждане. Особено ако са верни слуховете,
че преди две години актрисата вече
е загубила едно бебе при спонтанен
аборт. От първата си жена – актрисата Анастасия Ингилизова, Донков
има 10-годишен син, който носи не-

Големите имена
ДЕЙВИД БАУИ успя да

пребори страховете си, но
не спечели битката с рака
и си отиде на 69-годишна
възраст от този свят

З

астаряващият английски
джентълмен въздъхва и отваря очи. Той дълго лежи в
тъмнината, гледайки през
прозореца, където жизнерадостното априлско слънце
вече е започнало да осветява безупречния алпийски пейзаж. В
далечината се виждат очертанията на
имението Clos des Mesanges, където
24 часа в денонощието дежури охрана. На пръв поглед изглежда, че няма
от какво да се бои – и, все пак, Дейвид Бауи се страхува...
Едно време къщата не се охранявала, но след това той монтира скъпоструваща охранителна система, като
на Тони Блеър. А и как иначе, Бауи
е един от най-богатите музиканти в
света, по-богати от него са единствено Макартни, Джагър и Ричардсън,
и може би Елтън Джон. Но, уви,
дори най-добрата охрана не може да
го предпази от кошмарите, които сънува, а през тази нощ на него му се
привижда същият този лош сценарий.
Той вижда себе си в бяла стая, затиснал с двете си ръце ушите, чуват се
гласове. След това започва страшна
буря, която му помага да се измъкне от всичките тези хора, които издевателстват над него. Той стига до
железопътните релси и зърва идващия влак. Но го вижда от някакъв
странен ракурс, все едно е сложил
главата си на линиите. А след това
разбира, че това е точно така, време
– няма, чуват се спирачки, очертава
се обезумялото лице на машиниста.
Дейвид се опитва да махне главата си
от релсите в последния момент, но не
успява. Никога не успява...

Този кошмар се повтаря вече 12-а
година, почти без вариации. Всичко завършва по един и също начин:
кървавочервено меле на релсите,
раздиращ звук на метал в ушите, задушаваща тъмнина. Дейвид може да
припише тези сънища на безумното
си минало, все пак почти една трета от живота си той прекарва в безкрайно наркотично опиянение. Но
сънищата го плашат, защото всичко в
тях някога се е случило в реалността.
Story
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Да про
демони

огониш
ите

„Сблъскайте се с
труп поне веднъж.
Сблъсъкът с
абсолютната липса
на живот е найобезпокоителният
и предизвикателен,
който някога
ще имате“

ДЕЙВИД БАУИ
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ
МАСКА ЗА ЛИЦЕ

&

ТОП

Звездни
прически
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Изящни на

БИЖУТА С
КАМЪНИ

ЧЕРВЕНИЯ КИЛИМ

Лицето
говори за
здравето

ИСКАШ СЕКС
ИЛИ ДРУГО?

Beauty

И СЛАГАМЕ МАСКА
Тя е от онези допълващи грижи
за кожата, която хидратира,
освежава, възстановява и почиства.
Какво точно да изберете?

О

ще в Древен Рим брашно от
ечемик, боб и грах, смесени с
вода, се замесвали с цел разкрасяващи процедури, защото за римляните външният вид бил издигнат в култ. Самата Клеопатра пък
покривала кожата си с мляко и мед, за
да запази красотата и младостта си.
Е, днес е достатъчно да отворим една
тубичка, за да поглезим кожата си, и
то за минути. Заедно с останалите
грижи, които полагаме, поне един или
два пъти седмично имаме нужда от
маска. Задължително. Благодарение
на нея може да възстановим еластичността на кожата, дълбоко да я подхраним, да я тонизираме, хидратираме, омекотим, да регенерираме отпуснатата и склонна към стареене кожа,
да коригираме цвета и да се погрижим
и за деликатната кожа на деколтето.
Съвременните маски са с различни активни съставки, а изключително широкият избор може да ви затрудни.
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Психология

Да се справим
със самотата
По-добре да опитваме и
ДА ЖИВЕЕМ
ИСТИНСКИ, дори с

риск да бъдем наранени,
отколкото цял живот да
живеем в тъга и самота
заради страховете си

Ч

увствате ли се самотни?
Изпитвате ли нужда от
приятели, от любим, от
човек, които ви разбира
и приема, от някой, с когото да можете да бъдете
себе си, да се чувствате важни и необходими? Всеки от нас в определен
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момент от живота си е изпитвал самота. Понякога това се случва след
преживяно изоставяне или загуба на
близък човек и е временно състояние. В други случаи обаче самотата
се превръща в начин на живот, съпроводен със страдание заради липсата на компания и неспособност за
пълноценно общуване и изграждане
на връзки. Когато сме самотни, изпитваме вътрешно чувство на празнота, тъга и усещане за безпомощност и
изолираност от целия свят. Чувстваме
се ненужни и нежелани и сякаш не
живеем истински.

Самотата не означава просто да
си сам. Да бъдем сами, често е избор, а понякога просто така се случва. Но да бъдеш сам и да бъдеш са-

мотен, са две различни неща.
Да бъдеш сам не е нещо лошо.
Всички ние имаме нужда от лично пространство, от време, в което
да останем насаме със себе си. Има
много хора, които живеят сами, но
не се чувстват самотни. Напротив те се радват на свободата и уединението си и съумяват да живеят пълноценен и удовлетворяващ живот.
И обратно - може да живеем заобиколени с хора, да имаме семейство,
но да се чувстваме самотни, неразбрани, неудовлетворени.
Самотата всъщност е състояние на
ума. Тя е свързана с тъга и усещане
за непълноценност. Самотните хора
обикновено се чувстват забравени,
неоценени, неразбрани или никому
ненужни.

Посоки

Главата на
Стария дракон

Story

56

Всичко хубаво все
някога свършва. Ето,
че дори и ВЕЛИКАТА

КИТАЙСКА СТЕНА

има край. А мястото,
където е той, се нарича
Главата на Стария дракон

О
Това е единствената част
от Китайската стена,
която се врязва в морето

птимистите считат, че
Великата китайска стена започва от Главата
на дракона. Както и да
го погледнеш, но от географска гледна точка
това е най-източната част на Великата китайска стена. Уникалността на
мястото идва още и от факта, че това
е единствената част от каменния зид,
която се намира в морето.
Своето наименование постройката, врязваща се 23 метра във водата,
получава заради това, че, както гласят слуховете, отначало съоръжението свършвало с каменна муцуна на
змия, буквално пиеща вода от Бохайския залив. Но китайското произведение от XVI век не се е съхранило,
затова много историци се по-склонни
да тиражират версията, че краят на
Китайската стена е кръстена така,
защото китайците я величаели наравно със Земния дракон. Ти, може
би свикнал да я виждаш, построена
от тухли, но някога голяма част от
нея дори била направена от камъни
с утъпкана земя, а на места направо представлявала скучен
насип. Между другото, тези
тухлички също са новост.
През 1904 година заставата попада под
обстрел на японските войски и е напълно разрушена.
Реставрирана е
едва през 1988
година.
С особена
популярност
мястото се е
ползвало при
императорите
от династията
Цин (1644–1911).
Почти всеки от
тях считал за свой
дълг да се разходи
57

Story

Party

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО
спечели в надпреварата за
най-добър актьор за играта
си в „Завръщането“, а ние
очакваме с нетърпение дали
ще се пребори и за „Оскар“

къде бяха звездите

Хайде на бал
UNICEF събра звезди
за благородна кауза
стр. 64

Поредният
шедьовър
Филм на Куентин
Тарантино се превърна
в невиждано шоу
стр. 66

Отличниците
на „Златен
глобус“
БЛЯСКАВАТА ЦЕРЕМОНИЯ на 73-ото

издание на наградите „Златен глобус“ събра
на едно място цялото холивудско войнство
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